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ETICA PROFESIONALĂ – O NECESITATE PENTRU ACTIVITATEA
DE SUCCES A SPECIALISTULUI
Maria BULGARU
Universitatea de Stat din Moldova
Numeroasele probleme cu care ne confruntăm (nedreptăţile sociale, dezmăţul corupţiei, criminalităţii, violenţei etc.)
înaintează imperios necesitatea revenirii la reafirmarea şi actualizarea unui set de virtuţi morale şi civice: justiţie, echitate,
onestitate, integritate, demnitate, corectitudine, datorie, responsabilitate, toleranţă etc. În acest context, încă din anii ‘90 ai
secolului XX se observă o creştere fără precedent a interesului pentru etică, în special pentru etica aplicată/profesională,
care ţine de perfectarea relaţiilor dintre specialişti în sfera activităţii profesionale. În articol este dezvăluită esenţa eticii
profesionale ca factor important al succesului şi calităţii serviciilor oferite de către specialiştii din diverse domenii. Sunt
analizate cele mai importante principii etice generale comune pentru toate profesiile.
Cuvinte-cheie: morală, datorie, etică profesională, principii etice: profesionalism, autonomia persoanei, consimţământ
informat, confidenţialitate, colegialitate, respectarea dreptului la proprietate, critică etc.
THE PROFESSIONAL ETHICS – A NECESSITY FOR THE SUCCESSFUL ACTIVITY OF THE SPECIALIST
The numerous and difficult issues we face, such as social injustices, corruption, crime, violence, etc. push an urgent
need to revert back and reaffirm and update a set of moral and civic virtues: justice, fairness, honesty, integrity, dignity,
duty, responsibility, tolerance, etc. The author highlights an unprecedented increase in the interest in ethics, especially
in applied/professional ethics (ethics, which covers the establishment of relations between specialists during their
professional activity), since the 1990s. This article reveals the essence of the professional ethics as an important factor
contributing to the success and quality of services provided by the specialists. The author analyzes the most important
ethical principles, which are general and common for all professions.
Keywords: moral, duty, ethics, professional ethics, ethical principles: professionalism, autonomy of the person,
informed consent, confidentiality, respect for the right to property, collegiality, right to critique, etc.
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